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ERRATA RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DO ESTOQUE FÍSICO DA AMPREV COM 1 

2 

3 

ANÁLISE TÉCNICA nº 4 

No relatório de validação do estoque físico da AMPREV com a posição em 5 
31/12/2020 – COFISPREV AMPREV feito por meio da Análise Técnica nº 016/2021 6 
de 30/04/2021, houve erro de digitação7 
Estoque da Amapá Previdência no d8 
diz respeito a coluna do saldo de novembro de 20209 

1 – Onde se lê o saldo de material de expediente no mês de novembro de 2020 no 10 
valor de R$ 60.757,84 (sessenta mil setecentos e cinquenta e sete reais11 
quatro centavos) considerar a quantia de 12 
e quarenta e cinco reais e trinta centavos).13 

2 – Onde se lê o saldo de material de processamento de dados no mês de 14 
novembro de 2020 no valor de 15 
reais e sessenta e dois centavos) 16 
nove mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos).17 

3 – Onde se lê o saldo de material de copa e cozinha no mês de novem18 
no valor de R$ 1.139,3719 
considerar a quantia de 20 
e seis centavos). 21 

4 – Onde se lê o saldo de gênero de alimentação no mês de n22 
valor de R$ 3.421,11 (três mil quatrocentos e vinte e um reais e onze centavos) 23 
considerar a quantia de 24 
centavos). 25 

5 – Onde se lê o saldo de material de limpeza e produção de hi26 
novembro de 2020 no valor de 27 
dois reais e oitenta centavos) 28 
duzentos e dezenove reais e setenta e quatro reais).29 

6 – Onde se lê o sald30 
140.154,74 (cento e quarenta mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro 31 
centavos) considerar a quantia de 32 
seiscentos e noventa e seis reais e um cent33 

Macapá – AP, 22 de junho34 

 35 
               Egídio Corrêa Pacheco                                   João Florêncio Neto36 
                 Conselheiro Relator                                       Conselheiro Relato37 

 
 

CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – COFISPREV/AMPREV
RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DO ESTOQUE FISICO DA AMPREV COM A POSIÇÃO EM 31/12/2020

   
DE VALIDAÇÃO DO ESTOQUE FÍSICO DA AMPREV COM 

A POSIÇÃO EM 31/12/2020 

PROCESSO nº 2020.61.400889PA 

ANÁLISE TÉCNICA nº 016/2021 – COFISPREV/AMPREV

No relatório de validação do estoque físico da AMPREV com a posição em 
COFISPREV AMPREV feito por meio da Análise Técnica nº 016/2021 

houve erro de digitação na tabela 1 – Saldo contábil da conta 
Estoque da Amapá Previdência no dia 31/10/2020 e no dia 30/11/2020
diz respeito a coluna do saldo de novembro de 2020, quais sejam:

Onde se lê o saldo de material de expediente no mês de novembro de 2020 no 
(sessenta mil setecentos e cinquenta e sete reais

considerar a quantia de R$ 63.245,30 (sessenta e três mil duzentos 
e quarenta e cinco reais e trinta centavos). 

Onde se lê o saldo de material de processamento de dados no mês de 
novembro de 2020 no valor de R$ 48.213,62 (quarenta e oito mil duzentos e treze 
reais e sessenta e dois centavos) considerar a quantia de R$ 49.517,48
nove mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos).

Onde se lê o saldo de material de copa e cozinha no mês de novem
R$ 1.139,37 (um mil cento e trinta e nove reais e trinta e sete centavos) 

considerar a quantia de R$ 1.191,46 (um mil cento e noventa e um reais e quarenta 

Onde se lê o saldo de gênero de alimentação no mês de novembro de 2020 no 
(três mil quatrocentos e vinte e um reais e onze centavos) 

considerar a quantia de R$ 3.522,03 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e três 

Onde se lê o saldo de material de limpeza e produção de hi
novembro de 2020 no valor de R$ 26.622,80 (vinte e seis mil seiscentos e vinte e 
dois reais e oitenta centavos) considerar a quantia de R$ 27.219,74
duzentos e dezenove reais e setenta e quatro reais). 

Onde se lê o saldo total no mês de novembro de 2020 no valor de 
(cento e quarenta mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro 

considerar a quantia de R$ 144.696,01 (cento e quarenta e quatro mil 
seiscentos e noventa e seis reais e um centavo). 

junho de 2021. 

Egídio Corrêa Pacheco                                   João Florêncio Neto
Conselheiro Relator                                       Conselheiro Relato

COFISPREV/AMPREV 
COM A POSIÇÃO EM 31/12/2020 

1 

DE VALIDAÇÃO DO ESTOQUE FÍSICO DA AMPREV COM 

COFISPREV/AMPREV 

No relatório de validação do estoque físico da AMPREV com a posição em 
COFISPREV AMPREV feito por meio da Análise Técnica nº 016/2021 

Saldo contábil da conta 
ia 31/10/2020 e no dia 30/11/2020, no que 

, quais sejam: 

Onde se lê o saldo de material de expediente no mês de novembro de 2020 no 
(sessenta mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e 

(sessenta e três mil duzentos 

Onde se lê o saldo de material de processamento de dados no mês de 
(quarenta e oito mil duzentos e treze 

R$ 49.517,48 (quarenta e 
nove mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos). 

Onde se lê o saldo de material de copa e cozinha no mês de novembro de 2020 
(um mil cento e trinta e nove reais e trinta e sete centavos) 

(um mil cento e noventa e um reais e quarenta 

ovembro de 2020 no 
(três mil quatrocentos e vinte e um reais e onze centavos) 

(três mil quinhentos e vinte e dois reais e três 

Onde se lê o saldo de material de limpeza e produção de higiene no mês de 
(vinte e seis mil seiscentos e vinte e 

R$ 27.219,74 (vinte e sete mil 

o total no mês de novembro de 2020 no valor de R$ 
(cento e quarenta mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro 

(cento e quarenta e quatro mil 

Egídio Corrêa Pacheco                                   João Florêncio Neto 
Conselheiro Relator                                       Conselheiro Relator 
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Esta errata foi submetido para apreciação na sétima38 
realizada, no dia 22/0639 
membros titulares do Conselho Fiscal da Amapá Previdência 40 
conforme abaixo. 41 

 42 
          Valena Cristina Corrêa Nascimento                43 
                            Presidente                                              Vice44 
 45 
 46 
            Ivonete Ferreira da Silva                    Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira47 
                    Membro Titular                          48 
 49 
 50 

 
 

CONSELHO FISCAL DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – COFISPREV/AMPREV
RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DO ESTOQUE FISICO DA AMPREV COM A POSIÇÃO EM 31/12/2020

   
metido para apreciação na sétima reunião 

realizada, no dia 22/06/2021, sendo aprovado por unanimidade, pelos demais 
titulares do Conselho Fiscal da Amapá Previdência 

Valena Cristina Corrêa Nascimento                  Helton Pontes da Costa
Presidente                                              Vice-Presidente

Ivonete Ferreira da Silva                    Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira
Membro Titular                                               Membro Titular

COFISPREV/AMPREV 
COM A POSIÇÃO EM 31/12/2020 

2 

reunião extraordinária 
/2021, sendo aprovado por unanimidade, pelos demais 

titulares do Conselho Fiscal da Amapá Previdência – COFISPREV, 

Helton Pontes da Costa 
Presidente 

Ivonete Ferreira da Silva                    Terezinha de Jesus Monteiro Ferreira 
Membro Titular 
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